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Waardering voor werk aan
deze FORD CAPRI is belangrijk

In de rubriek Mijn auto
vertellen lezers over de
bijzondere band die ze
hebben met hun voer-
tuig. Vandaag: Ton Coe-
nen uit Montfort over
zijn Ford Capri 1600
GT. door Peter Heusschen

VV oor Toos Coenen was het
allemaal niet zo vanzelf-
sprekend toen haar man
Ton in 2007 thuiskwam

met een auto die 24 jaar lang er-
gens in een schuur had staan roes-
ten. Het betrof een witte Ford Cap-
ri die met een kraan uit zijn behui-
zing moest worden getrokken.
Naar een dergelijke auto had Ton
lang gezocht, maar Toos vond het
maar niets. „Het was een vies
ding”, zegt ze uit de grond van
haar hart, thuis aan de keukentafel.
Maar dat was zeven jaar geleden. In-
middels heeft Toos de Capri ook in
haar hart gesloten. Het ‘vieze ding’
transformeerde tot een auto waar
ze nu maar wat graag in zit. Zeker
op mooie zonnige dagen als ze met
Ton richting Heuvelland rijdt, ge-
niet ze met volle teugen van de old-
timer die je nog maar zelden ziet
rijden.
Ton, die zich bedrijfsmatig bezig-
houdt met het installeren en onder-
houden van centrale verwarmin-
gen, zag meteen muziek in de
auto. Vooral ook omdat die bij
aankoop helemaal compleet was.
Dat was belangrijk, omdat Ton
bij oudere auto’s houdt van authen-
ticiteit. Aan rommelen heeft hij

een hekel. „Gelukkig zat in de
Capri ook nog de originele fabrieks-
motor. Die was helaas niet goed
meer en ik heb hem daarom volle-
dig laten reviseren. Nee, dat heb ik
niet zelf gedaan. Weet je dat de
waarde van een auto stijgt als het
chassis- en motornummer overeen-
komen? Ook dat vind ik belang-
rijk.”
Maar de tand des tijd had niet al-
leen in het motorblok van de
schuur-Capri huisgehouden, ook
de rest van de auto behoefde zorg.
„Ik ben begonnen met de achter-
klep en de spatborden. De rest was
allemaal laswerk. Vervolgens heb ik
de auto helemaal gestraald, strak ge-
maakt en in de grondlak gezet. Het

interieur was wonder boven won-
der nog helemaal intact. Op de ach-
terklep heb ik samen met de spui-
ter de kleur uitgezocht door mid-
del van proefstroken. Het werd uit-
eindelijk diamond white, de kleur
die ik het mooiste vond passen bij
mijn Capri.”
Drie jaar lang werkt Ton in zijn
vrije tijd aan de Ford. „Steeds als ik
een paar uurtjes vrij had, was ik in
mijn garage te vinden. Je moet je
vastbijten in zo’n project en gedul-
dig zijn. Doe je dat niet, dan wordt
de auto in een mum van tijd een
hoop oud ijzer.”
Bij het keuringsstation van de
RDW hadden ze maar één opmer-
king. „Ik was vergeten de veilig-

heidsgordels te monteren”, zegt
Ton. Hij zette de standaard heup-
gordels er weer in. Niet dat daar-
mee de veiligheid echt vergroot
wordt, maar dat is een andere
zaak.
Daarna was het tijd voor een echte
testrit. Vanuit Montfort ging het li-
nea recta naar de Zuid-Limburgse
heuvels. „We hebben tijdens dat
tochtje maar één keer stilgestaan”,
zegt Toos. Om direct daarna te ver-
volgen: „om een ijsje te eten!”
Dat zijn grapjes die het ook altijd
goed doen op de club. Ton en Toos
zijn lid van de OCCH (Heel) en
van de Ford Capri Club Nederland.
„Elk jaar zijn er meetings in Beek-
bergen op de Veluwe. Daar gaan
we wel eens heen. Drie dagen lek-
ker onder mekaar met een pilsje er-
bij en een stukje vlees op de barbe-
cue. We vertrekken op vrijdag en
zijn ’s zondags weer thuis. Heel ge-
zellig altijd.”
Tijdens die bijeenkomsten wordt
er telkens een concours d’elegance
gehouden waar de eigenaren met
de mooiste auto’s prijzen kunnen
verdienen. „Ik heb al twee keer een
beker in ontvangst mogen nemen
voor mijn Capri. Inderdaad, waar-
dering voor mijn vele werk aan de
auto vind ik wel belangrijk, eerlijk
gezegd.”

Paspoort
Naam: Ton Coenen
Woonplaats: Montfort
Leeftijd: 61 jaar
Rijbewijs sinds: 1972
Auto: Ford
Bouwjaar: 1973
Gewicht: 1000 kg
Typeaanduiding: Capri 1600 GT
Motorinhoud: 1.6l
Motortype: vier cilinder in lijn
Vermogen: 88 pk
Topsnelheid: 170 km/u

Verbruik: 1 op 10
Gekocht in: 2007
Km-stand nu: 38000
Bijzondere kenmerken: GT-uit-
voering en leren dak
Nieuwprijs in 1973: Fl. 11.674,-

KOSTEN
Restauratiekosten: onbekend, ge-
stopt met berekenen
Onderhoudskosten jaar: € 150,-
Verzekering: € 210,- all risk

Ton Coenen stak de nodige tijd en moeite in zijn oldtimer.  foto’s Maartje van Berkel


